Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO Nº 06/2018-CEV/UECE
(09 de fevereiro de 2018)
Dispõe sobre a convocação de candidatos
para a Prova de Vistoriador do Concurso
Público do DETRAN/CE-2017, conforme está
previsto no subitem 16.1 do Novo
Cronograma de Eventos do Concurso.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará - CEV/UECE, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 01/2017DETRAN/SEPLAG, publicado no DOE de 15 de setembro de 2017, de abertura do
Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para provimento de cargos efetivos no
quadro de pessoal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará - DETRAN e
considerando o contrato celebrado entre a Fundação Universidade Estadual do Ceará FUNECE e o DETRAN/CE, objetivando a organização e a execução do Concurso Público,
torna pública a convocação dos candidatos ao cargo de Vistoriador do Concurso para se
submeterem à Prova Objetiva referente a este cargo.
1. Ficam convocados para a Prova Objetiva referente ao cargo de Vistoriador do
Concurso Público do DETRAN/Ceará-2017/2018, os candidatos com inscrição deferida
em definitivo, para este cargo, cujos nomes constam do Anexo Único do Comunicado
Nº 01/2018-CEV/UECE, de 10/01/2018, divulgado no site do Concurso
(www.uece.br/cev), nesta mesma data.
2. A prova será realizada no turno da manhã do dia 25 de fevereiro de 2018, nas
cidades de Fortaleza, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, Russas e Sobral.
3. Apesar de haver disposição editalícia de alteração de cidade de prova, para o cargo
de Vistoriador não será adotada esta medida e, assim, os candidatos, optantes por
este cargo, realizarão prova na cidade de prova de sua opção, de acordo com o que
consta no Anexo Único do Comunicado Nº 01/2018-CEV/UECE, mencionando
anteriormente.
4. O cartão de informação do candidato, contendo o local, sala e horário de aplicação da
prova para o cargo de Vistoriador será disponibilizado no site do Concurso no dia 21
de fevereiro de 2018, após as 17 horas.

Fortaleza, 09 de fevereiro de 2018
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos
Presidente da CEV/UECE

O original deste Comunicado está assinado e arquivado em meio físico na CEV/UECE.

